
 

 

 

 

 

( 12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر )   سبتمبر 16th  الجمعة                                         

 

 

 أعزائي أولياء األمور والمربين,  
 

   تغيير يوم األجتماع -إجتماع المعلومات ألولياء األمور
 بعض جتماع لمناقشة المعلومات الرئيسية مع أولياء األمور منهاقمنا مؤخراً بعقد إ

النجاحات التي حصلت في المدرسة وبعض التغييرات التي حصلت هذه السنة . لقد كان 
الذين تمكنوا  أولئك على ردور األفعال من قبل لناحصمع أولياء األمور وإجتماعاً رائعاً 

مشابهاً, غيرأن, ومع األسف فأن موعد  في من الحضور. سوف نقوم بعقد إجتماعاً 
صباحاً  8:30الساعة  23rd September  عقد هذا األجتماع لقد تغير إلى يوم الجمعة 

 

. نعتذر جداً لتغيير التأريخ.مساء 16:00وفي الساعة   
  

Nursery  بداية المدرسة لطالب 

كانوا مستقرين بشكل ممتاز. نقوم , ومجموعة أطفال الحضانة بدءاليوم الدراسي األول ل
لهذه السنة.    part-time and full-time مزيج من الرعاية بتوفير  

في الحضانة , فإذا كان لديكم   نرغب بإحاطتكم علماً بأنه يوجد بعض المقاعد المتاحة
أحد افراد عائلتكم أو أصدقائكم ممن لديهم الرغبة في الحصول على مقاعد من فضلك 

  أطلب منهم الحضور إلى المدرسة
 

GKTY Dinners –  دعوة عشاء التعرف عليكم   
لحضور عشاء التعرف عليكم الذي سيقام في األسابيع القليلة القادمة. هذه يسرنا دعوتكم 

الدعوات هي لقاءات مهمة, حيث سيكون لديكم الفرصة للتعرف على مجموعة المعلمين 
ساعديهم للصفوف الخاصة بأطفالك, يكون لديكم الفهم التام حول ماسيكون عليه العام وم

أولياء األمور اآلخرين. يرجى األطالع على المقبل, مشاركة الطعام والتعرف على 
 الجدول أدناه لمعرفة األيام واألوقات!

 

  عشاء التعرف عليكم 
Year Group الوقت اليوم 

Nursery  5   األربعاءth Oct 16:00 – 17:00 

Reception    4   الثالثاءth Oct  16:00 – 17:00 

Year 1         الثالثاء 20th Sep     16:00 – 17:00 

Year 2   21  األربعاءst Sep 16:00 – 17:00 

Year 3 22   الخميسnd Sep 16:00 – 17:00 

Year 4  27  الثالثاءth Sep 16:00 – 17:00 

Year 5 28 األربعاءth Sep 16:00 – 17:00 

Year 6 29 الخميسth Sep 16:00 – 17:00 
 
 

كل يوم جمعة –الصباحية قهوة أولياء األمور  , 08:30 – 09:30 
الحضور  عدد وكان لعامنا الدراسي الجديد هذا الصباح ثانيةقهوة الصباح ال عقد تم

جيداً.الشكر الجزيل إلولئك الذين تمكنوا من الحضور! التالية ستكون يوم الجمعة القادم, 
( حيث النيرسري) حضانةالدعوة خاصة تذهب إلى أولياء أمور  نرحب بالجميع,

والمعلمين لمشاركتهم الشراب الساخن, الكرواسون نيرسري ال سيحضر موظفي
والدردشة. عن تحديد أيام المجموعات الدراسية لقهوة الصباح , من فضلكم األطالع 

 على قسم األيام المهمة في نهاية النشرة األخبارية هذه. 
 

 األثنين إلى الجمعة
.مختلفة يومي األثنين والجمعةيرجى التذكر, أن الدوام المدرسي حالياً ينتهي بأوقات   

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين 
 2:50pm 4pm 4pm 4pm 4pm أنتهاء الدوام 

 

نحرص على توفير رعاية أطفال مجانية لكل عائلة سوف تتأثر بهذا التغيير . ولذا 
يمكنك بعد الظهر إلى نهاية فصل الخريف. 4:00سنوفرها يوم األثنين إلى الساعة 

بالتسجيل لهذا الرجاء  تسجيل طفلك ليحصل على الرعاية في المدرسة. إذا كنت ترغب
  منك ارسل إيميل إلى : 

Ms Colmans   i.colmans@kingsolomonacadem.org  

 

Place2Be موظف جديد 

في السنة الماضية, التي قامت بالعمل على مساعدة وتوفير  Michelle ربما التقى العديد منكم مع   

والتي تركت المدرسة فجاءة, ولكن تم    KSA الراحة النفسية لطالبنا وأولياء األمور الرائعين في    

Elizabeth Thomas and Maryam Rashid تتوفر بعض الخدمات لكم في  . أستبدالها مع     
مثل أخصائي عالج نفسي شخص لشخص, خدمات  دروب أن) الحضور اآلني( ومكان   P2B  

ألولياء األمور للحصول على الدعم. التترددوا في إجراء األتصاالت معهم أو تبليغ أطفالكم عن 
  رجاء. هذه الخدمات

 

 معلومات األتصال 
يرجى التأكد من أن جميع بيانات األتصال الخاصة بكم موجودة لدينا وحديثة / رقم 

  الهاتف. إذا قمتم بتغييرها خالل العطلة الصيفية نرجو منكم القيام بتبليغ     
  !Ms Francis or Ms Blackstock من فضلكم.

 
, أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة  

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة 

 
Twitter 

سوف نقوم بإرسال األشياء الممتعة  @KSA_Primary قم بتتبعنا في تويتر على 

  !تحدث في المدرسة بشكل يومي, التذكير بالمناسبات الحالية والقادمةالتي 
  

 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم
 قهوة الصباح ألولياء األمور 16th Sep 08:30 – 09:30  الجمعة

 تركيز:أولياءأمرالتحضيري والمعلمين 

  16th Sep 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly  الجمعة  
Performance: Year 6 

الثالثاء   20th Sep 16:00 – 17:00 دعوة عشاء التعرف عليكم 
Focus: Year 1 

األربعاء   21st Sep 16:00 – 17:00 دعوة عشاء التعرف عليكم 
Focus: Year 2 

الخميس  22nd Sep 16:00 – 17:00 دعوة عشاء التعرف عليكم 
Focus: Year 3 

و  23rd Sep 8:30 الجمعة

16:00 

 إجتماع المعلومات ألولياء األمور

Mr Haimendorf مع   

 قهوة الصباح ألولياء األمور 23rd Sep 08:30 – 09:30 الجمعة 
 التركز:أولياءأمر النرسري والمعلمين

  23rd Sep 15:20 – 16:00 Infant School Celebration Assembly    الجمعة 
Performance: Year 2 

 دعوة عشاء التعرف عليكم 27th Sep 16:00 – 17:00 الثالثاء
Focus: Year 4 

 دعوة عشاء التعرف عليكم 28th Sep 16:00 – 17:00 األربعاء
Focus: Year 5 

 دعوة عشاء التعرف عليكم 29th Sep 16:00 – 17:00 الخميس
Focus: Year 6 

 قهوة الصباح ألولياء األمور 30th Sep 08:30 – 09:30 الجمعة 
 MacMillan Coffee Morning :التركز

  30th Sep 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly  الجمعة 
Performance: Year 5 

الجمعة   7th Oct 08:30 – 09:30 قهوة الصباح ألولياء األمور 
والمعلمين  Year 1التركز:أولياءأمر  

الجمعة    7th Oct 15:20 – 16:00 Infant School Celebration Assembly  
Performance: Year 1 

 قهوة الصباح ألولياء األمور 14th Oct 08:30 – 09:30 الجمعة  
والمعلمين   Year 2 أولياءأمرالتركيز:  

الجمعة   14th Oct 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly  
Performance: Year 4 
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